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   Ledare 
 

 
 

Mikaelidagen 
 

 
Det viktigaste budskapet på Mikaelidagen lig-
ger i namnet på ängeln Mikael. Namnet Mika-
el är hebreiska och betyder: "Vem är som 
Gud?". Ingen är som Gud, Israels Gud. Ingen 
är Guds like, och ängeln Mikael står i hans 
tjänst. 
 
Striden som beskrivs i episteltexten från Upp 
12:7-12 är en strid mellan det onda och det 
goda. Här vill jag ge ett överordnat perspektiv 
på kampen mellan det goda och det onda i tre 
punkter. 
 
1. Det finns något som är verkligt gott och det 

finns något som är verkligt ont. När vi ska 
bedöma t.ex. politik på olika nivåer, så handlar 
det inte bara om "att se intressekampen i olika 
perspektiv", eller att allt handlar om maktkamp 
och att "den svage har rätt och den mäktige har 
fel". Visserligen har den mäktige alltid ett 
extra ansvar för hur makten förvaltas, men 
kämpar den mäktige för en god sak, en god sak 
i Guds ögon, så är det en god kamp. På samma 
sätt kan den svage och maktlöse mycket väl 
välja att kämpa både för saker som är etiskt 
oacceptabla och dessutom välja att kämpa på 
etiskt problematiska sätt som inte kommer att 
hålla på domens dag. 
 
2. I praktiken, eftersom alla människor är 
drabbade av synden, så är alla människors 
kamper en blandning av kamper både för det 
goda och det onda. Ett tydligt exempel från 
Israels historia är när Josua står vid Jeriko (Jos 
5:13-15) – tillsammans med Guds folk, det 
folk Gud har lovat att vara trofast emot – och 
möter en man, en man som visar sig vara be-
fälhavaren över Herrens här och som Josua bö-
jer sig för. Josua frågar denne befälhavaren, 
dvs han frågar Gud själv: "Tillhör du oss eller 
våra fiender?" Det är lätt att tänka att Gud är 
på "vår sida", men Josuas fråga är fel ställd, 
för svaret han får börjar med "Nej", dvs inget 
av alternativen. Gud är Gud och förväntar att 

människor böjer sig i tillbedjan för honom. 
Gud kan aldrig användas som ett medel i våra 
politiska intressekamper. 
 
3. Den seger som vi människor kan vinna, den 
kommer genom Lammets blod, genom vittnes-

bördets ord och genom att inte dra sig undan 

döden (Upp 12:11). De politiska åsikterna vi 
har om allt från lokala till globala fenomen och 
om politiker av olik politisk färg, de är alltid 
relativa, en blandning av goda och onda syf-
ten. Det som verkligen kan förändra världen, 
det är när Lammets blod, dvs Jesu blod får 
rena en människa, när en människa bekänner 
Jesu namn med munnen och när en människa 
följer Guds goda vilja på ett sådant sätt att 
egenintresset minimeras och människan är 
beredd att ge sitt liv för det sant goda. 
 
Källan har ett engagemang för det judiska fol-
ket och för Israel. Självklart ber vi om fred för 
Jerusalem (Ps 122:6), samtidigt som vi önskar 
att se hela den politiska situationen i och runt 
Israel i perspektivet från de tre ovan nämnda 
punkterna. För: Vem är som Gud? (Mikael)  
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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Källan grundades 1999 och 
verkar för att fler judar, men 
även andra, skall få ta emot 
biblisk förkunnelse. 

Livskällan 
 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 031-17 98 86  
 
Redaktör 
Erik Åsberg 
erik.asberg@outlook.com 
tel 072-520 05 14 
 
E-post: info@kallan.org 
Nätet: www.kallan.org 

Nyhetsbrev 
E-post 1/månad 
 

Prenumeration 
4 nr/år via post eller nyhetsbrev. 
Prenumeration är gratis inom Sve-
rige, men behöver förnyas en gång 
per år. Givare till Källan eller Nor-
diska Lutherhjälpen får den automa-
tiskt 
 

Gåvor 
Plusgiro: 495 73 12-4 
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”) 

 
 

   Aktuellt från Källan 
 

 

Konferensen "Israel och evangelium om Jesus" 
 

 
Vi fortsätter att påminna om konferansen "Is-
rael och evangelium om Jesus" lördag 14 sep-
tember i FFG:s lokaler, Ekmansgatan 3, Gö-
teborg. 
 
När frågan om mission till det judiska folket 
kommer upp, är det inte ovanligt att också 
bekännande kristna tar avstånd. Ofta anförs 
det då att den känsliga historien i relationerna 
mellan kyrka och synagoga gör att det i dag 
"är omöjligt" att bedriva mission bland det 
judiska folket. 
 
I Källan erkänner vi att den hednakristna kyr-
kan har uppfört sig illa och mycket illa gent-
emot det judiska folket. Det finns allt för 
mycket antijudaism och judehat i skrifterna 
från kyrkofäderna och andra kyrkliga ledare. 
Ingen kan bedriva mission om Yeshua (Jesus) 
till det judiska folket med trovärdighet utan 
att bearbeta kyrkans antijudaistiska arv. Där-
för kommer vi inom dessa smärtsamma sidor 
av historien på konferensen 14 september. 
 
Men framför allt vill vi i Källan framhålla att 
ett fel – även om det har varit stort – inte be-
tyder att ännu flera fel ska begås. Avi Snyder 
– som själv är jesustroende jude – kommer till 
konferensen 14 september. En traktat han har 
författat på tyska har titeln: "Wollen sie erneut 
schweigen?" (Ska ni tiga en gång till?) Avi 

Snyder vet att många kristna i Tyskland kän-
ner så stor skuld 
efter Förintelsen att 
kyrkorna i Tyskland 
numera tiger om 
Jesus för det judiska 
folket. Avi Snyder 
utmanar dem genom 
att ställa motfrågan: 
Ska ni tiga en gång 
till? 
 
Kom till konferensen i Göteborg lördag 14 
september för att höra Avi Snyder utmana 
också den svenska kristenheten! 
 
 
Boken Följ med och se 
 
Carl-Henrik Karlsson skrev för några år sedan 
boken "Följ med och se", en introduktion till 
kristen tro. Vi har fortfarande en restupplaga. 
Vill du få ett exemplar gratis? Skriv ett mejl 
till  Anders Olsson (epostadress: maskinis-
ten@hotmail.com) och uppge din postadress. 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Undervisning 
 

Änglar och demoner 
 
De övervann honom genom Lammets blod 

och genom sitt vittnesbörds ord (Upp 12:11). 
 
Änglarna 
Änglarna är andar (Hebr 1:14). De är dock 
skapade (Ps 148:2-5; Kol 1:16) liksom vi, och 
inte eviga som Gud. Och de verkar alla vara 
skapade på samma gång eftersom de inte 
gifter sig (Matt 22:30). De kan inte heller dö 
(Luk 20:36). Änglarna verkar ha skapats före 
jorden (Job 38:6-7). Änglarna är alltså alla 
mycket gamla och har stor erfarenhet. 
 
Änglarnas uppgift är att vara Guds tjänare och 
att tillbe Honom (Ps 103:4). De tjänar också 
oss som tror på Jesus (Hebr 1:14). De är sär-
skilt aktiva i Jesu liv: vid bebådelsen (Luk 
1:26-28), vid födelsen (Luk 2:8-15), när Han 
frestas (Matt 4:11; Luk 22:43), vid uppstån-
delsen (Matt 28:1-7), och vid Hans återkomst 
(Matt 25:31; 2 Tess 1:7). 
 
Djävulen och demonerna 
Bibeln omtalar också fallna änglar (Jud. v. 6; 
2 Petr 2:4). Även dessa är alltså skapade av 
Gud, men har syndat och vänt sig bort från 
honom. Allt utom Gud är skapat (Joh 1:3; Kol 
1:16). Till skillnad från oss människor, verkar 
det inte finnas någon möjlighet till frälsning 
för dem (Hebr 2:16). Jesus föddes ju till 
människa, inte till ängel. 
 
Bibeln omtalar även djävulen och demonerna. 
Den mest sannolika förklaringen till deras 
ursprung är att de är just sådana fallna änglar. 
De fallna änglarna omtalas som djävulens 
änglar (Matt 25:41). Hes 28:11-19 och Jes 
14:12-17 har ofta tolkats som syftande på 
djävulens fall. Om detta är korrekt så var 
djävulens synd att han ville göra sig lik Gud. 
 
Djävulen syndade i himmelen. Men det var 
Adam och Eva som syndade på jorden och 
drog lidande och död in i vår värld (1 Mos 3). 
Det är alltså vi människor som är ansvariga 
för världens nuvarande tillstånd. 

 
Djävulens och demonernas verksamhet 
Djävulen och demonerna har två primära 
aktiviteter: De frestar oss och anklagar oss. 
 
Frestelse 

Redan i begynnelsen frestade djävulen Adam 
och Eva att synda. Frestelsen bestod dels i att 
så misstro mot Gud: Till att börja med fick 
djävulen dem att misstro Gud ord: "Har Gud 
verkligen sagt...?". Och han förvrängde Guds 
ord för dem. Sedan fick han dem att misstro 
Gud själv: Han överdrev strängheten i frukt-
förbudet och framställde det som sprunget ur 
snålhet och missunnsamhet snarare än ur 
omtanke och beskydd. Dels lockade djävulen 
de första människorna att vilja bli som Gud - 
alltså samma synd som djävulen gripits av 
själv, och lurade dem att tro att det skulle vara 
möjligt (1 Mos 3:1-5). 
 
Djävulen har i detta avseende inte förändrats. 
Han mål är fortfarande att försöka få oss att 
misstro Guds ord och Hans syften. Så länge vi 
litar på att Guds bud är till för vårt långsiktiga 
väl, så är det relativt lätt att följa dem och att 
lägga sitt liv i Guds händer. Men så snart vi 
börjar tvivla på Guds avsikter, eller på att Gud 
kommer att hålla sina löften, eller på att Bi-
beln är av Gud; då vill vi ta vårt liv i egna 
händer och tänka ut egna lösningar, som kan-
ske inte alltid blir så bra. Mycket av den 
kristendomskritik som framställs idag handlar 
om just detta: Att svartmåla Gud och att un-
derminera Bibeln. 
 
Anklagelse 

Den andra centrala verksamheten hos djävu-
len är att anklaga oss för våra synder (Job 1:6; 
Upp 12:10). Och det värsta är att han här 
också har rätt: Vi är syndare och skyldiga till 
helvetet. 
 
Det är egentligen märkligt att han lyckas an-
gripa oss på båda dessa punkter, som ju är 
oförenliga. Djävulen är verkligen inte bra på 
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det där med att inte kasta första stenen (Joh 
8:7). 
 
Mikael och draken 
I Mikaelidagens evangelium (Upp 12:7-12) 
framställs kampen mellan ärkeängeln Mikael 
och djävulen, och deras respektive härar av 
änglar, som en andlig strid. Samma tema finns 
i stället om Guds vapenrustning (Ef 6:10-18). 
Detta tema kan delvis föra tankarna fel, i alla 
fall för oss människor i denna tidsålder. För 
änglarna verkar detta vara en konkret strid. I 
Jobs bok befinner sig åklagaren i himmelen 
(Job 1:6), men Mikael kastar ner honom på 
jorden (Upp 12:9; Luk 10:18). Och även vi 
människor kan i vissa situationer vara kallade 
att kasta ut demoner (Apg 16:16-18). Den 
vanligaste och viktigaste kampen är dock en 
annan. 
 
Att besegra djävulen 
Om problemet är misstro och synd, så är lös-
ningen tro och rättfärdighet! Även i Mikaels-
berättelsen så besegras djävulen i kraft av de-
ras "vittnesbörds ord", det vill säga tron på 
Bibeln; och "Lammets blod", det vill säga 
Jesu rättfärdighet (Upp 12:11). 
 
Rättfärdighet 

Jesus har dött för våra synder och den Helige 
Ande vill ge oss tro och hjälpa oss med 
helgelsen! När Jesus dog på korset, övervann 
Han djävulen (1 Mos 3:15) och avväpnade 
honom, genom att betala vår skuld och 
därmed göra skuldebrevet värdelöst (Kol 
2:14-15)! Den som tror på Jesus, räknas som 
rättfärdig, och blir så immun mot djävulens 
anklagelser. Anden vill sedan med tron som 
redskap hjälpa oss att leva efter Guds vilja 
(Gal 5:16-25). 
 
När Du känner dåligt samvete, så rannsaka 
Dig själv: Om Du finner synd, så be om 
förlåtelse - då blir Du förlåten och behöver 
inte mer oro Dig för djävulens anklagelser 
utan Du bär Jesu rättfärdighet (1 Joh 1:8). Om 
Du utifrån Guds ord finner, att det Ditt 
samvete - eller någon annan - anklagar Dig 
för inte är synd, så behöver Du inte heller 
frukta dessa anklagelser, utan kan lugna Ditt 
samvete (jfr Gal 2:4). Om vi alltså har 

förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med 

Gud genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 
5:1)! Bed sedan den Helige Ande om mer av 
Andens frukt (Gal 5:22-23)! 
 

Tro 

Och vi får söka mer tro genom att läsa och 
lyssna till Bibeln (Rom 10:17) och be att den 
Helige Ande skall ge oss mer tro (1 Tess 1:5; 
Luk 11:13; Gal 3:2). 
 
När Du känner misstro mot Gud eller Bibeln, 
så läs därför Bibeln, be den Helige Ande om 
mer tro, rådgör med någon klok kristen, och 
fördjupa Dig i apologetisk litteratur. Den som 
litar på Guds godhet och makt, har som sagt 
mycket lättare att lägga sitt liv i Guds händer 
och följa Hans vilja. Och den som litar på 
Bibeln, har mycket lättare att hitta rätt i vad 
som är rätt och fel. Och den som är utan synd, 
behöver inte oroa sig för djävulens anklagel-
ser, för i så fall är de falska. 
 

Guds vapenrustning 

Paulus beskriver också denna andliga kamp 
mot mörkrets makter som Guds vapenrust-
ning: Där ingår sådant som trons sköld och 
rättfärdighetens pansar - det vill säga Jesu 
rättfärdighet! Där finns sannings bälte - Bi-
belns sanning, Andens svärd - som också är 
Guds ord, och beredvillighetens skor - 
villigheten att följa Gud (Ef 6:10-18). 
 
Slutet 
Djävulens och demonernas verksamhet är 
fortfarande intensiv. Men tiden är kort (Upp 
12:12). De skall vid yttersta domen få sitt 
slutgiltiga straff. Helvetet är inte, som många 
tror, en plats där djävulen kommer att regera, 
utan en plats där han kommer att få sitt straff 
(Matt 25:41; Upp 20:10). Det får vi i tro och 
rättfärdighet se fram emot, tillsammans med 
Mikael och de andra änglarna! 
 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 

Trons goda kamp 
 
Paulus hälsar Timoteus (1 Tim 6:12) med 
uppmaningen att ”kämpa” trons goda kamp. 
Den goda kampen för den frälsande tron 
kommer alltid att vara viktig. Själva begrep-
pet TRO inrymmer flera betydelser. Tro är en 
egenskap vi finner hos Gud själv. Herren är 
trofast, fast i tro, för evigt. Människan upp-
manas att lita på Gud, han som är klippfast i 
karaktär och väsen. Att tro på Herren är att 
överlåta sig åt honom, att lita på att Gud - 
”Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty 

alla hans vägar är rätta. En TROFAST Gud 

utan svek, rättfärdig och vis är han” 5 Mos 
32: 4. Guds trofasthet säger mycket om vem 
Gud är. I Evangeliet lär vi känna Honom och 
vi svarar vi med att lita på hans trofasthet. 
”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, 

i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på 

Herren till evig tid, ty Herren är en evig klip-

pa.” Jes 26:2-3. 

Några vanliga definitioner av tro:  

1. I allmän mening hålla något för sant och 
visst  

2. Den kristna tron, ”trosinnehåll”. T.ex. våra 
trosbekännelser (Credo) 

3. En ståndaktig bekännelse, Israels ”Shema” 
5 Mos 6:4, kyrkans ”Jesus är Herren” 1 Kor 
12:3 

4. Kristus som trons föremål och väsen. Kris-
tus lever i oss och skapar Guds tro. Gal 2:20 

5. Den undergörande tron – en Andens gåva. 
Apg 14:9  

6. Tron ett tillstånd som den kristne befinner 
sig i. Rom 5:1-2 

7. Trons motsats är laggärningar. Paulus dri-
ver den undervisningen tydligt. Tron ger rum 
för Jesus, laggärningar triggar människan till 
självupptagen aktivitet med förtjänstmotiv. 
Kort sagt, får Gud äran eller människan? 
Evangeliet upphöjer Kristus, lagen männi-
skan. Bra test för att pröva ”andarna”. Men 

det är också sant, tron gör lag gällande, d.v.s. 
tron bär frukt! 

8. Tron håller sig endast till Kristi förtjänst 
och utestänger effektivt människans egen be-
römmelse. Fil 3:7-9 

9. Resultat: Tron på Jesus fullbordade seger 
ger vila från människans egna verk. En bra 
beskrivning av vad det innebär att vara fylld 
av den helige Ande. Hebr 4:3 

Genom tron får vi ta emot det Jesus gjort för 
oss. Om vi inte vill följa Jesus följer vi någon 
annan eller oss själva. Omvändelse är stötan-
de för den som vill klara sig själv men hopp-
ingivande för den botfärdige. Den sanna verk-
samma tron utesluter effektivt människans 
hennes egenberöm inför Gud: ”Men vad kan 

vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslu-

tet. Genom vilken regel? Genom gärningar-

nas? Nej genom trons regel” Rom 3:27. Det 
är kvalitetssäkrat, endast den som är allvarligt 
inriktad på omvändelse, ”tvingas” genom för-
synen inse att det aldrig kan bli rätt på gär-
ningarnas väg. Hon görs villig att lyssna till 
Evangeliets pånyttfödande kraft. Människan 
överföres från mörker till ljus. Genom tron på 
Jesus blir hon återupprättad och får tillbaka 
sin sanna natur. Guds avbild nyskapas i henne 
genom att Kristus tar sin boning i människans 
hjärta. Kvar finns ändå människans svaghet 
och brister men skulden är förlåten. Livet ut 
kommer den kristne att få leva med kött och 
Ande i en böljande kamp. I denna får vi käm-
pa trons goda kamp. Inte sällan i stor förund-
ran över NÅDEN. God därför att Herren är 
med oss genom sitt Ord och sina sakrament. 
För oss genom sin Ande i vår ande. ”Käm-
par” gör vi genom att hålla oss till Evangeliet 
om Herren Jesus Kristus. 

 

 
   Hans Lundaahl 
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   Bibel och bön 
 

Något om den segrande kyrkan i himmelen 
och den kämpande kyrkan på jorden 

 
Av naturen är vi människor jordbundna. Per-
spektivet är begränsat till det synliga, det vi 
kan se och ta på, ja, det vi kan förstå. Om vi 
nu skulle stanna i detta begränsade sätt att se, 
då finns det inget hopp inför den död och 
evighet som väntar oss alla. Men Gud som 
gett oss livet han vill mycket mer, han vill oss 
alltid väl. Som barn, men även senare, minns 
jag den mäktiga inledningen i gudstjänsten: 
Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i 

himmelen men han är också hos den som har 

en ödmjuk och förkrossad ande. Även om jag 
inte kände mig ödmjuk så berörde mig orden 
och gör så också nu. Herren är här, hos oss 
nu! 
 
Under hösten blir vi i kyrkans gudstjänster 
påminda om den himmelska för oss ännu 
osynliga verkligheten. Den som påstår att det 
inte finns en andlig osynlig verklighet, talar 
mot bättre vetande. När vi firar den helige 
Mikaels dag får vi veta att i himmelen upp-
stod en strid. Precis som idag, alla vill inte ta 
emot vad Gud har att ge. Också några änglar 
ville vara större än sin Skapare. Men Mikael 
segrade och de onda blev nedkastade till jor-
den. Nu finns det inte mer plats för något ont i 
Guds himmel. 
 
Också Alla Helgons dag liksom de sista sön-
dagarna i kyrkoåret visar vad som är i himme-
len och vad som ska ske vid tidens slut. I 
himmelen finns inte bara änglar och helgon 
utan också en otalig skara saliga, ja de som 
har blivit renade i Lammets blod, Jesu Kristi 
blod! Du och jag har möjlighet att lyssna till 
vad Gud vill och ta emot vad han vill ge. Det 
kan bli för sent eftersom vi inte vet hur många 
dagar vi får, men det är inte för sent än! Idag 
talar Gud till oss i skapelsen och ännu tydliga-
re i Bibeln och kyrkan. Ordet kyrka betyder 
de som hör samman med Herren, alltså de 
som är förenade med Kristus. Till de kristna i 
Korint och till oss skriver Paulus: nu är ni 
Kristi kropp och var för sig lemmar 1 

Kor.12:27 Detta är mycket stort, genom dopet 
och tron är vi förenade med Kristus, han som 
är huvudet för kroppen, för kyrkan. Jesus 
Kristus  är människan av och från himmelen. 
Den heliga Jungfruns son, som efter att lidit 
för våra synders skull och besegrat döden har 
återvänt till himmelen och tronen vid sin Fa-
ders sida. Fadern gav all makt åt Sonen, han 
som är kyrkans huvud. Glöm inte att Kristus 
och hans väldiga kraft är verksam också idag i 
de som tror så men också för att väcka dem 
som inte tror. Detta kan vi kan läsa om i Efe-
sierbrevet 1:20-23. Därför vet vi att den seg-
rande kyrkan finns i himmelen och att den 
bedjande och kämpande kyrkan på jorden har 
del i samma underbara löften. Jesus ber: Fa-

der jag vill att där jag är, där skall också de 

som du har gett mig vara med mig så att de 

får se min härlighet, Joh.17:24 
 
Ännu är vi inte där, ännu är vi inte framme. 
Vi lever i den kämpande kyrkan. I kampen 
mellan tro och tvivel, mellan ont och gott, 
med hälsa och sjukdom, frestelser och pröv-
ningar. Själv vill jag ofta tänka på vad prästen 
Lars Linderot skriver i sina två psalmer 
nr.265 och 265. Varje dag vill jag göra sista 
versraden till min; Fast vid Jesus håller jag 

till min sista levnadsdag. Bara Jesus kan föra 
vår och kyrkans kamp till seger, bara han kan 
bevara dig och mig till det eviga livet. När du 
har det svårt får du lägga handen på ditt hjärta 
och liksom trycka Jesus till ditt bröst. Han 
som är i himlen är också hos dig nu! Vilken 
tröst är det inte att ha Jesus i sitt hjärta, då är 
vi också hos honom i himmelen redan nu. 
 
Låt oss be: Fader vår, ske din vilja så som i 
himmeln så ock på jorden! 
Amen! 
 
 
   Åke Karsson 
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   Information 
 
 

Källans information och undervisning 
om Israelsmission i Sverige 

 
 
Källan är ingen stor organisation, men vi har 
en viktig uppgift, nämligen att särskilt peka 
på vad det innebär som står i Rom 1:16: ”Jag 
skäms inte för evangeliet. Det är en Guds 
kraft till frälsning för var och en som tror, 
juden först men också greken.” Vad betyder 
det att evangeliet är för det judiska folket 
först? Vilka praktiska konsekvenser får det 
för Sveriges kyrkor och organisationer att 
evangeliet är ”för juden först”? 
 
Den svenska Israelsmissionen, som verkade 
fram tills den år 1970 bytte namn till Riksor-

ganisationen Kyrkan och Judendomen på 
grund av en teologisk nyorientering, bedrev 
bland annat ett omfattande Israelsmissionsar-
bete bland den judiska befolkningen i Wien 
innan Andra Världskriget. 
 
Efter att Förintelsens fasor blottlagts började 
många svenska kristna (och tyska) tänka att 
det antingen inte längre var möjligt för en 
hednakristen att vittna om Jesus för en jude, 
eller att det inte längre behövdes. Men flera  

norska, finska, engelska och amerikanska 
organisationer fortsatte att vittna om Jesus för 
det judiska folket, också i staten Israel. De 
brydde sig inte om att det de höll på med an-
sågs vara omöjligt av många svenskar och 
tyskar. De bara fortsatte att vittna. 
 
Dagens messianska rörelse i Israel har flera 
olika rötter, men en viktig komponent är vitt-
nesbörden från just de hednakristna som följ-
de Rom 1:16 och inte brydde sig om att det de 
höll på med på sina kanter ansågs vara omöj-
ligt. Dagens messianska rörelse i Israel kan 
till en stor grad tacka just dessa trofasta hed-
nakristnas vittnesbörd och insats för sin exi-
stens. 
 
Källans arbete i Sverige knyter an till just 
detta perspektivet: Jesus Messias är alltid för 
juden först. Källan vill att detta perspektiv 
från Rom 1:16 ska få prägla och belysa alla 
sidor i den (hedna-)kristna kyrkans förkunnel-
se, liv och tjänst. 
 
 

 
 
 

Jag skäms inte för evangeliet. 
Det är en Guds kraft till frälsning 

för var och en som tror, 
juden först men också greken. 
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   Översatt artikel 
 
 

Judar har både behov av och rätt 
att få ta del av evangeliet 

 
 
Påsken betyder också mycket. Vi har i år åter 
fått möjlighet att inleda påskveckans många 
gudstjänster med att fira påskmåltid på flera 
ställen runt om i landet och återberätta histo-
rien om hur Gud med stor styrka och mäktig 
arm grep in för att befria Israel från Egyptens 
träldom och av en samling slavar skapa sig ett 
folk, genom att sluta en pakt med dem på Si-
nai berg. Det är en fantastisk historia, som 
man inte tröttnar på att berätta och förundras 
över. Och så är det också – på grund av Jesus 
och påsken i Jerusalem – vår historia. 
 
Det var då Jesus firade uttåget och befrielsen 
ur Egypten, och till sina lärjungar, som alla 
var judar, sa följande: ”Jag är vägen, sanning-
en och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.” Det är evangelisten Johannes 
som berättar detta. Ofta läser vi de andra 
evangelisternas berättelser om Jesus sista mål-
tid med sina lärjungar. Dels är deras skildring 
kortare – ett kort avsnitt istället för hela fem 
kapitel – och dels är det i de vi finner instif-
telsen av nattvarden. När Jesus säger till sina 
judiska lärjungar, att de endast genom honom 
kan ha gemenskap med Gud, så sker det mitt i 
den fest där de firar att de som judar är Guds 
utvalda och fria folk. Men även om denna 
högtid verkligen visar på vem Gud är, upphä-
ver inte det förhållandet, att även för judar går 
vägen till Israels, Isaks och Jakobs Gud, ge-
nom Jesus. 
 
Paulus understryker detsamma, När han i 
Romarbrevet, om sina judiska landsmän, sä-
ger: ”De är israeliter, de har barnaskapet och 
härligheten, förbunden och lagen, tempel-
gudstjänsten och löftena. De har fäderna, och 
från dem har Kristus kommit …” Allt detta 
har de och ändå plågar det Paulus, att de inte 
har honom som det hela handlar om. Han som 

om sig själv – och mitt i en påskmåltid – sä-
ger att han är vägen, sanningen och livet. Det 
är han också för dem. Därför har judar – lik-
som alla andra etniska grupper i världen – 
både behov av och rätt till att få detta berättat 
för sig. De ska inte nöja sig med berättelsen 
om uttåget ur Egypten. De ska veta att Gud 
slutgiltigt har talat och gripit in genom Messi-
as. 
 
Dessvärre har kyrkan hemska exempel på, att 
just kärlekens påskfirande blev en anledning 
till att förfölja och döda judar, med hänvis-
ning till att de hade dödat Jesus. Må det bli 
likadant för oss, att vi inte kan fira påsk utan 
att det ”plågar oss i hjärtat”, som Paulus ut-
trycker det, att påskberättelsen för många ju-
dar slutar med befrielsen ur Egypten och inte 
med berättelsen om påsken i Jerusalem. Här 
avslutas påskberättelsen med Jesu ord på kor-
set: ”Det är fullbordat” och det bevisar han på 
påskdagsmorgonen genom att uppstå ur gra-
ven. Kristna har ibland använt påskens seger-
hälsning ”Kristus är uppstånden” i judeförföl-
jelse. Låt oss istället använda den till att skapa 
tacksamhet till det judiska folket. Det är ju 
”från dem Kristus har kommit”. Men låt oss 
också använda vårt påskfirande som en på-
minnelse om att det inte heller för judarna 
finns en annan väg till liv och gemenskap 
med Israels Gud. 
 

Översättning: Ing-Marie Aronsson 

 
 
 
 
   Bodil Skjøtt 
 
generalsekreterare i Israelsmissionen, Danmark 
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   Inspiration 
 

Glöm inte bort att änglarna finns 
 
Glöm inte bort att änglarna finns. Att de finns 

här för att se hur du har det. De kan hjälpa 

dig fast de inte syns. Glöm inte bort att äng-

larna finns. 
 

Jag vet inte hur det är med dig, men trots att 
jag sjungit sången ända sedan barnsben glöm-
mer jag allt som oftast bort änglarnas exis-
tens. Gulliga bokmärken, knubbiga och inte 
sällan smått groteska kyrkostatyer samt allt tal 
om änglar inom New Age har dessutom tyvärr 
lett till ett minskat intresse för änglar för min 
del. Bibeln är dock full av änglar och de intar 
en central och naturlig plats. Tänk om jag, om 
vi, kunde bli mer medvetna om inte bara deras 
existens, utan om att de bryr sig om oss och 
vill vara oss till hjälp och beskydd. Som en 
bro över mörka vatten vill de bära oss i sina 
händer. Gud ger sina änglar befallning om att 
bevara oss på alla våra vägar (Ps. 91:12) och 
många är de som vuxit upp med den klassiska 
barntavlan över sänggaveln och även kan 
nynna på den välkända läsarsången om Gud 
som en bro. 
 

Tittar vi lite noggrannare på barntavlorna kan 
vi se att vissa av änglarna avbildas med svärd. 
Låt oss inte glömma bort att det pågår en 
andlig kamp där änglarna har en central roll. 
Talet om en andlig kamp kan upplevas som 
stressande men det kan även skänka oss vila. 
Tänk att tiotusentals och åter tiotusentals äng-
lar prisar Gud och strider för oss, för dig och 
mig! Tänk vilken trygghet (Upp 5:11). 
 

Änglar finns i de flesta religioner och i alla de 
tre monoteistiska religionerna har änglarna en 
central plats. Till skillnad från kristendomen 
talar dock islam om två änglar som sitter på 
vardera axeln med uppgift att skriva ner alla 
goda respektive onda handlingar. Muslimer 
påminns om detta i de dagliga tidebönerna 
och många lever i stor rädsla och känner 
därför behov av att gottgöra sina onda hand-
lingar. Även efter jordelivets slut kommer de 
mötas av två änglar, svartklädda med blå ögon 
som ska fråga ut människorna. Visst talar 

även Bibeln om att vi på domens dag ska stå 
till svars för våra handlingar. Samtidigt 
behöver vi inte vara rädda. Just detta var 
budskapet till Jesu Moder: “Var inte rädd”. 
 

Förutom att beskydda, hjälpa och strida är 
änglarnas funktion att vara budbärare, bud-
bärare av det glada budskapet att en frälsare 
är född. Han är inte bara född utan även 
uppstånden och lever än idag, vilket kvin-
norna vid graven fick höra och se. Och även 
idag, 2000 år senare, vill änglarna förmedla 
just detta budskap. Än idag får människor 
över hela vår jord besök av änglar, på vissa 
delar av jorden oftare än på andra. Jag har 
ingen statistik som bevisar detta, men tycker 
mig ändå se ett mönster i områden med få 
kyrkor och kristna. När man intervjuat 
muslimer som tagit emot Jesus är det inte helt 
ovanligt att de haft besök av änglar eller 
Mästaren själv i syner och drömmar. Kan det 
finnas ett samband? Min tolkning är att detta 
visar Jesus enorma kärlek till alla jordens 
folk.  Där det inte finns tillgång till biblar och 
kyrkor gör han allt för att nå och kom-
municera det glada budskapet till “de minst 
nådda”. 
 

Jesus vill också att du och jag ska vara hans 
budbärare. Tänk vilken nåd att vi får vara en 
del i denna stora uppgift. En del av oss är 
kallade att åka, andra är kallade att stanna. 
Men alla är vi kallade till de “minst nådda” 
som ännu inte hört att de kan få försoning 
med Gud. Och tänk vilken nåd att vi har 
många av de “minst nådda” bland oss här i 
Sverige. Likt Abraham och Sara kanske mån-
ga av oss undrar hur detta ska gå till. Förutom 
bön tror jag att den viktigaste nyckeln stavas 
gästfrihet. Att öppna sina hjärtan och hem för 
människor. För det har hänt att genom 
gästfrihet har några haft änglar till gäster utan 
att veta om det (Hebr 13:2). 
 

 
   Therese Wilhelmsson 
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Du får inte dra dig undan 
 
Machaseh är en diakonal verksamhet i Jeru-
salem som drivs av både messianska judar 
och hednakristna. De ger t.ex. materiell och 
juridisk hjälp, och själavård när det ges möj-
lighet, till behövande oavsett etnisk eller reli-
giös bakgrund (www.machaseh.net/). Nordis-
ka Lutherhjälpen stöder Machaseh ekono-
miskt var fjärde månad. 
 
Machaseh arrangerade 25 november 2018 ett 
seminarium i Jerusalem med rubriken Du får 

inte dra dig undan (5 Mos 22:3) som hand-
lade om familjevåld. Andreas Johansson var 
där och summerar seminariet nedan. 
 

Solnedgång över Olivberget i Jerusalem (vy från 
söder). Foto Andrew Shiva 
 
"Machaseh" är hebreiska och betyder "till-
flykt". En av arbetsgrenarna är att ta emot och 
stödja kvinnor som är utsatta för familjevåld. 
Dessvärre verkar familjevåld vara lika vanligt 
i jesustroende miljöer som annars i det israe-
liska samhället. 
 
Machaseh har gett ut ett resurshäfte som 
handlar om äktenskapet som det borde vara, 
men mest vad man gör när äktenskapet inne-
håller fysiskt våld, psykologisk terrorisering 
och andliga övergrepp. Häftet ser på detta ut-
ifrån teologisk, juridisk och praktisk synvin-
kel. 

 
Det som gjorde djupast intryck var vittnes-
bördet från en dam från ett äktenskap med 
misshandel och dagliga skymford och skrik. 
Hon berättade om barnens lidande, och hade 
tänkt "för barnens skull ska jag hålla ut i 
äktenskapet". Hon var ju kristen. 
 
Nu många år efter att hon bröt upp, och 
många behandlingssamtal senare, kunde hon 
säga att hon förlåtit. Men det gjorde ont att 
höra att en son blev deprimerad på grund av 
allt detta, så djupt att han begick självmord. 
 
Jesus kom med ljus, men till och med hos 
jesustroende kan mörkret vara så stort och 
skadligt att det bryter ned människor. Om 
Gud säger att vi inte får dra ss undan när ås-
nan eller oxen gått vilse, hur mycket mer mås-
te vi då inte bry oss om när människor bryts 
ner? 
 
 
 
 
   Elisabet Josefsson 
   Andreas Johansson 
 
 
 
 
 

Katastrofbistånd 
 
Katastrofbiståndet riktas som föregående 
rapport till de som drabbats av krisen i 
Venezuela, genom en klinik som satts upp i 
det intilliggande Colombia. Flyktingar tas där 
emot och omhändertas kroppsligt, med 
sjukvård, och andligt, genom att erbjudas bön 
och kristen gemenskap. Biståndet går bland 
annat även till det eboladrabbade Kongo. 
 
Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för 

att underlätta för enskilda och församlingar 

att vara delaktiga i bistånd som utgår från 

evangeliet och ser till hela människan i 

vardag och katastrof.
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